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İSTEK KONUSU
: Etkin bir soruşturma yapılarak 06.08.2019 tarihinden bu yana
yerine getirilmeyen taleplerimizin (delilerin kaybolma ve silinme riskine karşı) ivedilikle
yerine getirilmesi isteğidir.
İSTEK NEDENLERİ : Müvekkil Nuray TUNÇ’un eşi diğer müvekkil Mustafa TUNÇ’un oğlu
Yusuf Bilge TUNÇ Nisan 2017 tarihinden bu yana polis tarafından hakkındaki iki farklı
soruşturma sebebiyle aranmaktadır.
- 2018 /83447 (Savcı Abbas Arınan)
- 2017 /129238 (Savcı Mehmet Cihan Kısa)
Yusuf Bilge Tunç 06.08.2019 günü evinden 06 AD 9232 plakalı araçla ayrılarak
Keçiören’e gitmiş, saat 12.20’de Keçiören’den ayrılmış, saat 12.30 itibariyle ise
telefonlarına ulaşılamamıştır. Kendisi akşam 20.30’a kadar evine döneceğini belirtmiş ise
de aradan geçen 48 saatin ardından dönmemiştir.
Ailesi tarafından 08.08.2019 ve 12.08.2019 tarihinde ayrı ayrı savcılığa müracaat
etmiş, yine 12.08.2019 tarihinde Savcılığın kayıp şahıs kaydını henüz açtırmadığının
öğrenilmesi üzere Jandarma’ya başvurmuş, devamında ise tarafımızdan 21.08.2019
tarihinde ilave dilekçe ile savcılığa “Etkin Soruşturmanın” gereklerinin zaman
kaybetmeksizin yerine getirilmesi için dilekçe sunulmuştur.
Ailenin kendi çabalarıyla Yusuf Bilge Tunç’un kullandığı araç terk edilmiş halde ıssız
bir cadde üzerinde sağa park edilmiş şekilde bulunmuş fakat delillerin sağlığı
açısından bu dilekçe tarihi itibariyle halen dokunulmamıştır.
İlk başvuru tarihi olan 08.08.2019 tarihinden tam 13 gün sonra dosyaya Cumhuriyet
Savcısı atanmıştır. Fakat tüm girişimlere rağmen, Savcılığın halen etkin bir soruşturma
yapmadığı tarafımızdan gözlemlenmektedir.
Bugüne kadar Savcılık makamlarınca adli kolluk veya diğer kolluk birimlerine olayın
aydınlatılması ve zorla kaçırma olayının faillerinin tespitine, kaçırılan Yusuf Bilge TUNÇ’un
bulunmasına yönelik etkin bir soruşturma yönetilmesi girişimi bulunmamaktadır.
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Faillerin tespiti ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik de etkin bir
araştırmaya girişilmemiştir.
Bu haliyle gerek AIHS ilgili maddeleri gerekse de Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi
ve Suçların Islahı Konferansında kabul edilen “Savcıların Rolüne Dair İlkeler” ihlal
edilmeye devam edilmektedir.
Devletin tüm birimlerinin “zorla kaçırılma olayında” bundan önceki benzer
vakalarda da olduğu üzere senkronize bir biçimde sessiz kalması, etkin bir
soruşturma yapmamaları düşündürücü ve bir o kadar da üzücüdür.
Hâlbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki gerek ana yol gerekse de
tali yollar ile sokaklar binlerce kamera tarafından izlenilerek 7 gün 24 saat kolluk birimleri
ve yerel idarelerce kayıt altında tutulmaktadır. “Ankara Kent Güvenlik Sistemi” olarak da
anılan bu sistem Avrupa’nın 2., Dünyanın ise 6. Kent güvenlik sistemi olarak
adlandırılmaktadır. Sistemin tasarım amacı, her hangi bir şüphelinin bir noktadan diğer bir
noktaya geçişi sırasında, mevcut kamera sistemlerinden en az bir veya birden fazlasında
iz veya delil bırakmasıdır. Kaçırılan şahıs Yusuf Bilge TUNÇ evinden Keçiören’e
arabasıyla gitmiş, Keçiören ilçesinden de yine arabasıyla ayrılmıştır. Dolayısıyla araç
plakası ve görüntüsünün onlarca kameraya girmiş olması, takip eden şahısların da bu
kameralardan tespiti kaçınılmazdır. Buna rağmen henüz Savcılığın tek bir inceleme yazısı
dahi yazdırmamış olması, insan yaşamını tehlikeye atan bir suçun cezasız kalmaması
yükümlülüğünü kaba şekilde ihlal ettiğine açık delilidir.
Bu başvuru tarihi itibariyle aradan geçen 25 günlük sürede aile kendi imkânlarıyla
Yusuf Bilge TUNÇ’un olası güzergâhı üzerinde çalışmıştır. Olası güzergâh bilgisi,
önceki çeşitli başvurularda gerek Savcılık makamlarına, gerek Polis ve Jandarmaya da
ifade edildiği üzere aşağıdaki şekilde olup, Aile tarafından yapılan çalışma ektedir. (Ek-1)
Bu çalışmadaki görseller haritalar üzerinden çıkartılmış olup, güncel hali emniyet
birimlerinde bulunmaktadır. Çalışma, etkin soruşturmanın nasıl yapılması gerektiğine
dair yön çizmektedir.
- İstanbul Yolu, Ankamall üzerinden Keçiören istikameti
- Keçiören Fatih Bulvarı (Bundan sonrası olasılıkları içerir)
- Keçiören çıkış sonrası yine Fatih Bulvarı üzerinden Dışkapı kavşak
- AKM-İstanbul Yolu veya Etlik Caddesi
- Anadolu Bulvarı veya Çamlıca Mahallesi üzerinden GİMAT
Bir diğer husus ise halen ısrarla incelenmeyen HTS kayıtları ve bu kayıtlar üzerinden
saniyeler içerisinde çıkarılabilecek son konum bilgileridir. Zorla Kaçırılan Şahıs Yusuf
Bilge TUNÇ’un kullanmış olduğu telefon numarası gerek Savcılık gerekse de adli
kolluk tarafından biliniyor olmasına rağmen aşağıdaki bilgiler hiçbir şekilde
incelenmemiştir.
- Son Konum Bilgisi (Son Sinyal Verdiği Nokta)
- Güzergâh Bilgisi (Keçiören ve sonrasında izlenen rota)
- Telefonunun zorla kaçıran kişilerce en son ne zaman tamamen kapatıldığı
Basit bir hırsızlık ve niteliksiz dolandırıcılık vakasında bile Savcılık ve Mahkemeler
tarafından delil olarak başvurulan HTS kayıtları ve buna bağlı olarak BTK sisteminde yer
alan lokasyon, konum bilgilerinin halen hiçbir şekilde incelenmiyor, hatta incelenmesi
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istenmiyor olması, Devletin Zorla Kaçırma Vakalarında kasıtlı bir şekilde “Kolektif
Suskunluk” içerisine girdiği iddialarını güçlendirmektedir.
19.08.2019 günü Dosyaya Savcı Sn. Cemalettin Demir’in atandığı öğrenilmiş, savcı ile
yapılan görüşmede kendisi henüz bir işlem yapmadığını belirtmiş ve daha önemlisi
Çamlıca Mahallesi 147.caddede olaydan 4 gün sonra terk edilmiş halde bulunan ve aile
tarafından “olay yeri inceleme ekibi gelmemesi sebebiyle” halen dokunulmayan 06 AD
9232 ford connect marka araçta “Olay Yeri İncelemesi” yaptırmayacağını, sadece
“Ankara İl Eminyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Bürosu Amirliğine” kaçırılan şahsın
bulunup bulunmadığını, bulunduysa ifadesinin alınmasını isteyeceğini ifade etmiştir.
Bu durumda en önemli maddi delillerden birisi olan araçtaki parmak izi ve olası diğer
DNA verisi taşır unsurlarda hiçbir inceleme yapılmayacağı kesin olarak anlaşılmıştır.
Bu sebeple aracın bulunduğu yerde sabit olarak kalması, çeşitli güvenlik riskleri de
doğuracağından Aile tarafından çekilmesi zaruretini doğurmaktadır. Hâlbuki 1899 yılında
kurulan ve yüz yılı aşkın bir tarihi bulunan Kriminal Daire Başkanlığının gözle görülemeyen
maddi delillerden suçluları tespit ettiği bilinmektedir. Tüm bu imkânlar yok sayılmış, farklı
tarihlerdeki resmi başvuru ve dilekçelerine rağmen Savcılığın araçta parmak izi ve DNA
incelemesi yaptırma yönünde herhangi bir girişimi olmamıştır.
Savcılık incelemeye gerek görmeme gerekçesi olarak “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin” yapacağı incelemeyi adres göstermekte ise de, aynı
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Aile ile yaptıkları görüşmede, “Zorla kaçırılma olayına
kendilerinin ancak yüzeysel bakabileceği, ellerinde derinlemesine bakabilecekleri
imkan olmadığı, aslında böyle bir olayda kendilerinin görevlendirilmemesi”
gerektiğini vurgulamışlardır.
Dolayısıyla Savcılığın “çözüm için adres” gösterdiği ve cevabını bekleyeceğim dediği
ilgili Büronun, imkan ve kabiliyetleri sınırlı olup, bu olayı en baştan çözemeyeceklerini
açıkça belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, günler sonra dosya savcısı ile yapılan görüşmeden de anlaşılacağı
üzere, 06 AD 9232 plakalı Ford Connect marka araç üzerinde DNA ve Parmak izi
incelemesinin kesin olarak YAPTIRILMAYACAĞI anlaşılmaktadır. Olası güzergâh
üzerindeki MOBESE, KYGS, PTS ve ilgili diğer kamera sistemlerine dair görüntülerin ne
zaman incelemeye tabii tutulacağının halen bilinmemektedir. HTS kayıtlarından yola
çıkılarak yapılabilecek alan daraltma ve şüphelileri dakikalar içerisinde tespit olunacak
lokasyon yakınındaki kamera ve baz istasyonlarından tespit edebilme işinin “Kayıp
Şahıslar Büro Amirliğince” yapılabilecek bir işlem olmamasına rağmen, savcılığın
dosyayı bu büroya göndermekte ısrar ettiği anlaşılmaktadır.
Bu haliyle delillerin karartılmaya çalışıldığı, belirli bir süre sonra silindiği bilinen kamera
görüntü verilerinin adli emanette muhafaza altına alınmayarak delillerin kaybolmasına
neden olunmaktadır. Öncelikle, Yusuf Bilge TUNÇ’u zorla kaçıran şahısların, mağdurun
aracını kullandığı ve ıssız bir yerde terk ettiği açıktır. Olayın şahitleri ve görgü tanıkları
olabilme ihtimali göz ardı edilmekte, olay yerinde parmak izi, görgü tanıkları ifadeleri ve
araçta DNA tespiti gibi yapılabilecek birçok soruşturma tekniği yok sayılmaktadır.
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Tüm bu sebeplerle, 21.08.2019 tarihli dilekçede de ifade ettiğimiz üzere etkin bir
soruşturma yürütülmesine dair taleplerimizin yerine getirilmesi zaruri ve hayatidir. Son üç
yılda KHK ile işinden atılmış ve haklarında soruşturma başlatılmış 29 kişinin aynı şekilde
kaçırılmış ve sonrasında Savcılık ve Emniyette ortaya çıkmış olmasının hukuk devleti ilkesi
ile bağdaşmadığı çok açıktır.
Gerek 12.08.2019 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan iki farklı
dilekçemizde yer alan hususları, gerekse de ilk başvuru tarihimizde yaptığımız taleplerin
ivedilikle yerine getirilmesini talep ediyoruz.
SONUÇ VE İSTEK

: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1- 08.08.2019 tarihli dilekçe sonrası Savcılığın bir girişimde bulunmaması üzerine
Jandarmaya Aile tarafından 12.08.2019 tarihinde yapılan kayıp başvurusu da
olmak üzere, tüm dosyaların tek bir soruşturma altında birleştirilmesini,
2- Araç üzerinde olay yeri incelemesi yapılmayacağı açıkça belirtilmiş ise de,
aracın bulunduğu yerleşkede keşif ve kamera/görüntü tespit çalışmasının
yapılması,
3- Ailenin kendi imkanlarıyla çıkarmış olduğu EK-1 nolu listede yer alan ve Adli
kolluk birimlerince de listeye eklemeler, güncellemeler, tespitler yapılarak
derinleştirilmesi gereken “MOBESE, PTS, KGYS, özel işletmeler vb. tüm
kamera sistemlerinin” 06/08/2019 tarih saat 9.00 ile saat 18.00 aralığındaki
görüntü kayıtlarının muhafaza altına alınarak incelenmesi,
4- Bu kayıtların inceleme yapılmayacak olsa dahi, silinmemesi ve adli emanete
alınabilmesi için gerekli her türlü yazışmanın yapılması, tedbirlerin alınması,
5- Kayıp şahıslar bürosu yerine, gerekli donanım, imkân ve kabiliyete sahip
Devletin yetkin adli soruşturma birimince, Yusuf Bilge TUNÇ’un kullanmış olduğu
telefon numarası üzerinden olayın gerçekleştiği bölgeden net ve kesin güzergâh
bilgisi, son lokasyon bilgisi ve gerek güzergâh gerekse de son lokasyonu
sırasında, aynı Bazdan sinyal veren kamu görevlilerinin tespitini ve
soruşturmanın derinleştirilmesini vekil olarak tekraren talep ederim.
MÜŞTEKİLER VEKİLİ
Av. Murat YILMAZ

EKLER :
EK-1 : Olası Güzergah Bilgisi Örneği ve Bazı Kamera Tespitleri – 18 sf
EK-2 : Sonuç Alınamayan Başvurular – 18 sf
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